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Program zasedání Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 
dne 17. června 2021 

 
(zaseda ní  bude probí hat z du vodu nepr í znive  epidemiologicke  situace on-line 
prostr ednictví m aplikace MS Teams, hlasova ní  bude zajis te no pomocí  aplikace 
https://vr.is.cuni.cz/) 
 

1. Zahájení 

1.1. Organizac ní  informace 
1.2. Prezence c lenu  Ve decke  rady FF UK 
1.3. Schva lení  programu zaseda ní  Ve decke  rady FF UK 
1.4. Schva lení  za pisu ze zaseda ní  Ve decke  rady FF UK dne 20. 5. 2021 
 

2. Řízení ke jmenování profesorem pana doc. PhDr. Jana Volína, Ph.D. pro obor 
Lingvistika 

(za kladní  informace v pr í loze c . 1) 
(teze pr edna s ky v pr í loze c . 2) 

 
3. Habilitační řízení pana PhDr. Richarda Biegla, Ph.D. pro obor Dějiny umění 

(za kladní  informace v pr í loze c . 3) 
(teze pr edna s ky v pr í loze c . 4) 
 

4. Personália  

Ke schválení prostřednictvím hlasovací aplikace https://vr.is.cuni.cz/ v termínu, který bude 
oznámen:  
 
4.1. Na vrh U stavu informac ní ch studií  a knihovnictví  na doplne ní  c lenu  do zkus ební  

komise pro BZK pro studijní  program Informac ní  studia a knihovnictví  (obor: 
Informac ní  studia a knihovnictví ) a studijní  program Informac ní  studia 
a knihovnictví : 

Ing. Jitka Novotna , Ph.D. 
Mgr. Nina Wanc ova , Ph.D. 
Mgr. Jakub Sedla c ek 
Mgr. et Mgr. Č ene k Py cha, Ph.D. 

Zdu vodne ní  U ISK: Vs ichni vy s e jmenovaní  se vy znamne  podí lejí  na vy uce jak 
v bakala r ske m, tak i v magistersky ch programech U ISK. 

4.2. Na vrh U stavu informac ní ch studií  a knihovnictví  na doplne ní  c lenu  do zkus ební  
komise pro SZZK pro studijní  program Informac ní  studia a knihovnictví  (obor: 
Informac ní  studia a knihovnictví , Studia novy ch me dií ) a studijní  programy 
Informace, me dia a kniz ní  kultura a Studia novy ch me dií : 

Ing. Jitka Novotna , Ph.D. 
Mgr. Nina Wanc ova , Ph.D. 

4.3. Na vrh U stavu informac ní ch studií  a knihovnictví  na doplne ní  pr edsedu  do zkus ební  
komise pro BZK pro studijní  program Informac ní  studia a knihovnictví  (obor: 
Informac ní  studia a knihovnictví ) a studijní  program Informac ní  studia 
a knihovnictví : 

Mgr. Ade la Jarolí mkova , Ph.D. (pr edseda) 
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Mgr. Jindr ich Marek, Ph.D. (pr edseda) 

Zdu vodne ní : Vy s e jmenovaní  se vy znamne  podí lejí  na vy uce v klí c ovy ch pr edme tech 
v bakala r ske m programu. 

4.4. Na vrh Katedry Blí zke ho vy chodu na doplne ní  c lenu  do zkus ební  komise pro BZK pro 
studijní  program Blí zkovy chodní  studia, specializace I ra nistika: 

Mgr. Mona Khademi 

Zdu vodne ní  KBV: Mgr. Khademi je lektorka moderní ho perske ho jazyka – rodila  mluvc í , 
absolventka bohemistiky na FF UK. Pr í tomnost lektora, ktery  studenty po cele  tr i roky 
vyuc uje z ivy  jazyk, u jazykove  c a sti BZK, je pro program velmi du lez ita .  

4.5. U stavu germa nsky ch studií  na doplne ní  pr edsedy do zkus ební  komise pro SZZK pro 
studijní  program Filologie (obor: Nizozemsky  jazyk a literatura) a studijní  program 
Germa nska  a severoevropska  studia, specializace Nederlandistika: 

prof. Yves T`Sjoen (pr edseda) 

Zdu vodne ní  U GS: Univerzita Karlova neuzna va  zahranic ní  ve deckou kvalifikaci, prof. T`Sjoen 
proto nemu z e funkci pr edsedy komise vykona vat automaticky. Prosí me proto o doplne ní  na 
seznam pr edsedu  komise pro SZZK touto cestou.  

4.6. Na vrh oborove  rady na doplne ní  c lena zkus ební  komise pro SDZK a obhajoby 
disertac ní ch prací  pro studijní  program TEEME (Text and Event in Early Modern 
Čulture): 

Emily Guerry, Ph.D. 
Rory Loughanne, Ph.D. 

Zdu vodne ní : jde o spolec ny  doktora t a dr. Emily Guerry a dr. Rory Loughanne jsou jmenova ni 
do komise partnerem UK v programu (University of Kent). 

4.7. Na vrh na pove r ení  c lenství m v oborove  rade  studijní ho programu Sociologie oboru 
Sociologie (tr í leta  de lka studia a c tyr leta  de lka studia, jazyk vy uky c es tina 
a anglic tina): 

doc. PhDr., Helena Kuba tova , Ph.D.  
doc. PhDr. Skovajsa Marek, Ph.D. 
Mgr. Zuzana Podana , Ph.D. 
doc. PhDr. Luka s  Linek, Ph.D. 
doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D. 

Zdu vodne ní  zme ny: Sloz ení  oborove  rady je tr eba zme nit v na vaznosti na ude lení  nove  
akreditace (27. 1. 2021) a uzavr ení  dohody o vza jemne  spolupra ci pr i uskutec n ova ní  
doktorske ho studijní ho programu Sociologie se Sociologicky m u stavem AV Č R.  

4.8. Na vrh na odvola ní  c lenu  oborove  rady studijní ho programu Sociologie oboru 
Sociologie (tr í leta  de lka studia a c tyr leta  de lka studia, jazyk vy uky c es tina 
a anglic tina): 

prof. PhDr. Ing. Ve ra Majerova , ČSc. 
prof. Milos  Havelka, ČSc. 

Zdu vodne ní  zme ny: Sloz ení  oborove  rady je tr eba zme nit v na vaznosti na ude lení  nove  
akreditace (27. 1. 2021) a uzavr ení  dohody o vza jemne  spolupra ci pr i uskutec n ova ní  
doktorske ho studijní ho programu Sociologie se Sociologicky m u stavem AV Č R.  
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4.9. Na vrh na pove r ení  c lenství m v oborove  rade  studijní ho programu Historicke  ve dy 
oboru Č eske  de jiny (XČDE, c tyr leta  de lka studia): 

Mgr. Kamil Č ina tl, Ph.D. (probí hají cí  habilitac ní  r í zení ) 
doc. PhDr. Jan Randa k, Ph.D. 

Zdu vodne ní : Persona lní  sjednocení  oborovy ch rad c esky ch de jin s novou akreditací  7ČD. 

4.10. Na vrh na odvola ní  c lenu  oborove  rady studijní ho programu Historicke  ve dy oboru 
Č eske  de jiny (XČDE, c tyr leta  de lka studia): 

prof. PhDr. Milan Hlavac ka, ČSc. 
prof. PhDr. Jan Rychlí k, DrSc. 

Zdu vodne ní : Persona lní  sjednocení  oborovy ch rad c esky ch de jin s novou akreditací  7ČD. 

4.11. Na vrh na pove r ení  c lenství m v oborove  rade  studijní ho programu Č eske  de jiny (4ČD 
a 4ČDE, tr í leta  de lka studia, c eska  a anglicka  varianta): 

Mgr. Kamil Č ina tl, Ph.D. (probí hají cí  habilitac ní  r í zení ) 
doc. PhDr. Jan Randa k, Ph.D. 

Zdu vodne ní : Persona lní  sjednocení  oborovy ch rad c esky ch de jin s novou akreditací  7ČD 
a 7ČDE. 

4.12. Na vrh na odvola ní  c lenu  oborove  rady studijní ho programu Č eske  de jiny (4ČD a 4ČDE,  
tr í leta  de lka studia, c eska  a anglicka  varianta): 

prof. PhDr. Milan Hlavac ka, ČSc. 
prof. PhDr. Jan Rychlí k, DrSc. 

Zdu vodne ní : Persona lní  sjednocení  oborovy ch rad c esky ch de jin s novou akreditací  7ČD a 
7ČDE. 

4.13. Na vrh na odvola ní  c lena oborove  rady studijní ho programu Filologie oboru 
Germa nske  literatury (XGEL, tr í leta  de lka studia): 

prof. PhDr. Va clav Bok, ČSc. 

Zdu vodne ní : prof. Bok sa m poz a dal o odvola ní  z rady kvu li sve mu vysoke mu ve ku. 

4.14. Na vrh na pove r ení  c lenství m v oborove  rade  studijní ho programu Filologie oboru 
Germa nske  literatury (XGEL, tr í leta  de lka studia): 

prof. PhDr. Jana Raks a nyiova , ČSc. 

Zdu vodne ní : prof. Raks a nyiova  je navrz ena do rady mí sto prof. Va clava Boka, ktery  poz a dal 
o odvola ní  z rady kvu li sve mu vysoke mu ve ku. 

 

5. Návrh na složení komise pro řízení ke jmenování profesorem a návrhy témat 
profesorské přednášky pro řízení paní doc. PhDr. Evy Voldřichové Beránkové, Ph.D.  
(FF UK) v oboru Románské literatury: 

5.1. Na vrh komise 
Předseda: 
prof. PhDr. Petr Kylous ek, ČSc., FF MU. 
Členové: 
prof. PhDr. Anna Houskova , ČSc., FF UK,  
prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D., FF UK, 
prof. PhDr. Zuzana Malinovska , ČSc., FF Pres ov 
a prof. Mgr. Jir í  S pic ka, Ph.D., FF UPOL. 
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5.2. Na vrh pr edna s ek (dle preference kolegia, abstrakty viz pr í loha c . 5): 
1. Quebecka  literatura mezi centrem a periferií  
2. Autorska  po za v souc asne  francouzske  literatur e  
3. Litera rní  recepce G. W. F. Hegela ve Francii 

 
Podklady k dispozici na intranetu VR FF UK. 
 

6. Návrh na složení komise pro řízení ke jmenování profesorem a návrhy témat 
profesorské přednášky pro řízení pana doc. PhDr. Petera Pavúka, Ph.D. (FF UK) 
v oboru Archeologie: 

6.1. Na vrh komise 
Předseda: 
prof. PhDr. Jan Baz ant, ČSc., AV Č R, FF UK. 
Členové: 
prof. PhDr. Petr Čharva t, DrSc., Pedagogicka  fakulta UK, FF MU, 
prof. Mgr. Jir í  Macha c ek, Ph.D., FF MU, 
doc. Mgr. Karel Nova c ek, PhD., FF UPOL  
a doc. PhDr. Mgr. Lubos  Jira n , ČSc., AV Č R. 

 
6.2. Na vrh pr edna s ek (dle preference uchazec e, abstrakty viz pr í loha c . 6): 
1. Tro ja bez Home ra. Vy znamna  lokalita na pru sec í ku tr í  sve tu . 
2. Archeologie ne-kolonialismu. Akulturac ní  procesy v egejske  dobe  bronzove . 
3. Archeologie z í zne . U loha druz ne  konzumace potravy a na poju  v prave ku 
a starove ku. 

 
Podklady k dispozici na intranetu VR FF UK. 

 
7. Návrh na složení komise pro habilitační řízení a témat habilitační přednášky pro 

habilitační řízení pana PhDr. ThLic. Drahomíra Suchánka, Th.D., Ph.D. (FF UK, 
Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni) v oboru Světové dějiny a obecné 
dějiny: 

Habilitac ní  pra ce:  
In nomine Domini – papez ske  volby v období  gregoria nske  reformy 
 
7.1. Na vrh komise 
Předseda: 
prof. PhDr. Petr Kubí n, Ph.D., Th.D., KTF UK. 
Členové: 
prof. dr hab. Krzysztof Ozo g, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellon skiego w Krakowie, 
prof. PhDr. Hana Pa tkova , Ph.D., FF UK, 
prof. dr hab. Jerzy Rajman, Instytut Historii i archiwistyki, Uniwersytet pedagogiczny 
w Krakowie 
a doc. PhDr. Toma s  Velí msky , ČSc., FF UJEP. 

 
7.2. Na vrh pr edna s ek (dle preference kolegia, abstrakty viz pr í loha c . 7): 
1. Papa haereticus – proble m papez ske  omylnosti 
2. Fenome n vzdoropapez ství  
3. Otonsko-sa lska  r í s ska  cí rkev 
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Podklady k dispozici na intranetu VR FF UK. 
 

8. Návrh na složení komise pro habilitační řízení a témat habilitační přednášky pro 
habilitační řízení paní PhDr. Milady Sekyrkové, CSc. (Katedra pomocných věd 
historických a archivního studia FF UK, Ústav dějin UK a archiv UK) v oboru 
Pomocné vědy historické: 

Habilitac ní  pra ce:  
Univerzita jako u r ad? 
 
8.1. Na vrh komise 
Předsedkyně: 
prof. PhDr. Michaela Hruba , Ph.D., FF UJEP. 
Členové: 
prof. PhDr. Ivan Jakubec, ČSc., FF UK, 
prof. PhDr. Milena Lenderova , ČSc., Univerzita Pardubice, 
doc. PhDr. Marie Ryantova , ČSc., FF JU Č eske  Bude jovice 
a Dr. Phil. Mag. Rer. Soc. Oec. Jan Jakub Surman, Masaryku v u stav a Archiv AV Č R, v. v. i. 

 
8.2. Na vrh pr edna s ek (dle preference kolegia, abstrakty viz pr í loha c . 8): 
1. Spra va univerzit v novove ku 
2. U r ední  pí semnosti univerzit 18. - 20. století  s akcentem na univerzity habsburske  

monarchie 
3. Ove r ovací  prostr edky novove ky ch u r ední ch pí semností  
 
Podklady k dispozici na intranetu VR FF UK. 
 

9. Návrh na udělení čestného titulu emeritní profesor prof. PhDr. Jiřímu Pelánovi, 
Ph.D. 

Na vrh poda va  za stupce r editele U stavu roma nsky ch studií  FF UK pan doc. Mgr. Pavel 
S tichauer, Ph.D. 
 
Podklady k dispozici na intranetu VR FF UK. 
 

10. Rady vědních oblastí programů Cooperatio 

Projedna ní  zme ny v na vrhu ve dní  oblasti Media and communication studies. 
 
Podklady k dispozici na intranetu VR FF UK. 

 
11. Různé 

11.1. Persona lní  zme na na Odde lení  doktorske ho studia a akademicky ch kvalifikací  FF UK. 
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Přílohy 
 

Příloha č. 1 
Čca v 10.00 hodin r í zení  ke jmenova ní  profesorem pana doc. PhDr. Jana Volína, Ph.D. pro 
obor Lingvistika. 
 
Komise: 
Pr edsedkyne : 
prof. Magdale na Bila , Pres ovska  univerzita, Pres ov, Slovensko. 
Č lenove : 
prof. Jana Hoffmannova , U stav pro jazyk c esky  AV Č R, Praha, 
doc. Ondr ej Pes ek, Filozoficka  fakulta JU, Č eske  Bude jovice,  
doc. Petr Č erma k, FF UK 
a prof. S tefan Ben us , Univerzita Konstantina Filozofa v Nitr e, U stav informatiky Slovenske  
Akademie ve d. 
 
Autor i doporuc ují cí ch dopisu : 
prof. Dr. Jacques Koreman, Department of Language and Literature Faculty of Humanities 
Norwegian University of Science & Technology Trondheim, Norsko; 

prof. Richard Ogden, Professor of Linguistics, Associate Dean for Research (Arts and 
Humanities), Department of Language and Linguistic Science University of York York, Velka  
Brita nie, 

prof. Dr.-Ing. habil. Ru diger Hoffmann, Institut fu r Akustik und prachkommunikation Fakulta t 
Elektrotechnik und Informationstechnik Technische Universita t Dresden, Dresden, Spolkova  
republika Ne mecko, 

prof. Ing. Ju lius Zimmermann, ČSc., Language, Information and Čommunication Laboratory 
Univerzita Pavla Jozefa S afa rika v Kos iciach, Slovensko 

a prof. Ing. Ondr ej Jir í c ek, ČSc., Katedra fyziky Fakulta elektrotechnicka  Č eske  vysoke  uc ení  
technicke  v Praze. 

 
Te ma pr edna s ky: 
Obraz mluvc í ho v mysli posluchac e 
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Příloha č. 2 
Jme no a pr í jmení  s tituly: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. 
Na zev profesorske  pr edna s ky: Obraz mluvčího v mysli posluchače 
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Příloha č. 3 
Čca v 11.15 hodin habilitac ní  r í zení  pana PhDr. Richarda Biegla, Ph.D. pro obor Dějiny 
umění. 
 
Komise: 
Pr edseda: 
prof. PhDr. Petr Sommer, ČSc., DSc., Univerzita Karlova, Čentrum medievisticky ch studií  AVČ R, 
Archeologicky  u stav AVČ R. 
Č lenove : 
prof. PhDr. PaedDr.  Jindr ich Vybí ral, DSc., Vysoka  s kola ume leckopru myslova ,  
prof. PhDr. Pavel Zatloukal, Ostravska  univerzita, 
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., Univerzita Karlova, Univerzita Jana Evangelisty Purkyne  v U stí  
nad Labem, Akademie vy tvarny ch ume ní  v Praze. 

a doc. Mgr. Ondr ej Jakubec, Ph.D., Masarykova univerzita Brno; Univerzita Palacke ho Olomouc. 
 
Oponenti: 
prof. M.Arch. Kimberly Elman Zarecor, Ph.D., Iowa State University, 
prof. PhDr. Petr Kratochví l, ČSc., U stav de jin ume ní  AV Č R, v.v.i. 
a prof. PhDr. Jir í  Kroupa, ČSc., Filozoficka  fakulta Masarykovy univerzity. 
 
Habilitac ní  pra ce: 
Me sto v bour i. Urbanismus a architektura historicke ho centra Prahy 1830-1970 
 
Te ma pr edna s ky: 
Moderní  urbanismus vs. historicke  me sto: pr estavba center Par í z e, Ví dne  a R í ma ve druhe  
polovine  19. století  
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Příloha č. 4 
Jme no a pr í jmení  s tituly: PhDr. Richard Biegel, Ph.D. 
Na zev habilitac ní  pr edna s ky Moderní urbanismus vs. historické město: přestavba center 
Paříže, Vídně a Říma ve druhé polovině 19. století 
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12 

Příloha č. 5: 
Na vrh tr í  profesorsky ch pr edna s ek: doc. PhDr. Eva Voldřichová - Beránková, Ph.D. 
 

Název přednášky A: Literární recepce G. W. F. Hegela ve Francii 
Abstrakt: Čí lem pr edna s ky je doplnit Hegelovu c iste  filozofickou recepci o její  litera rní  panda n 
v 19. az  21. století . Ne kter í  francouzs tí  spisovatele  s ne mecky m filozofem vedou spory o 
klí c ove  koncepty Fenomenologie ducha a jejich socia lne -politicke  du sledky (Barbey d’Aurevilly, 
Barre s), dals í  v Hegelovi odhalují  citlive ho ba sní ka prorokují cí ho „konec ume ní “ (Gautier, 
Flaubert, Baudelaire, Mallarme , Villiers de l’Isle-Adam, Ghil), revoluciona r e fascinovane ho 
„negativitou“ (Madame de Gasparin, Breton, Sartre, Bataille), nebo naopak pragmaticky 
akc ní ho hrdinu pro jednadvaca te  století  (Semprun, Pouy, Sollers). Litera rní  texty zají mavy m a 
c asto provokativní m zpu sobem rozví její  ne ktere  oblasti teoreticke  i prakticke  filozofie 
(metafyzika, logika, teorie pozna ní , etika, estetika, politicka  filozofie), ktere  na m poslouz í  
k jejich kategorizaci. Prostr ednictví m „vypra ve ní  o Hegelovi“ moderní  spisovatele  navazují  na 
dlouhodobou tradici integrace filozofie do francouzske  literatury (Montaigne, Pascal, Voltaire, 
Diderot, Sade…) a zmocn ují  se jinak te z ko pr í stupne ho myslitele, rozva de jí ce jeho teze a 
pr etva r ejí ce si je ke sve mu obrazu. Napr í c  dve ma staletí mi tak vedou jakousi alternativne  
„narativní  zkus enost filozofie“ (Guillaume Le Blanc), kterou by sta lo zato zu roc it propojení m 
s filozofií  tradic ní . 

 

Název přednášky B: Quebecká literatura mezi centrem a periferií 
Abstrakt: De jiny frankokanadske ho pí semnictví  jsou historií  postupne  deperiferizace 
vu c i tradic ní m mocensky m centru m, jaky mi byly Francie, Velka  Brita nie, Vatika n, 
anglofonní  Kanada a dnes i Spojene  sta ty. Az  do období  tzv. „Klidne  revoluce“ (60. az  70. 
le ta dvaca te ho století ) se quebecka  literatura do znac ne  mí ry profilovala jako na stroj 
na rodní ho sebeutva r ení . Teprve po dvou neu spe s ny ch referendech o neza vislosti 
provincie (1980, 1995) se otevr ela debata o „post-na rodní “ literatur e osvobozene  od 
obrozenecky ch imperativu , c erpají cí  z celo-americke ho de dictví  a c ile vstr eba vají cí  
podne ty z ostatní ch sve tovy ch literatur. Paralelne  s tí mto vy vojem se vs ak od 
sedmdesa ty ch let zac í nají  probouzet i literatury První ch na rodu  a Inuitu , vu c i nimz  
Quebec ane  teprve hledají  jasny  postoj. Jazykove , na boz ensky a kulturne  minoritní  
provincie po staletí  bojují cí  o sve  mí sto na slunci se na hle musí  smir ovat s tí m, z e vu c i 
te mto na rodu m sama hraje roli (c asto velmi represivní ho) kolonia lní ho centra. 
Pr edna s ka se zame r í  na vy me ny mezi domorody mi spisovateli (Natasha Kanape  
Fontaine, Michel Jean, Sylvain Rivard) a jejich quebecky mi prote js ky (Louis Hamelin, 
Jean Be dard, E ric Plamondon, Tristan Malavoy) i na podstatne  zme ny v litera rní ch 
z a nrech a stylech, ktere  tato spolupra ce implikuje do budoucna. 

 

Název přednášky C: Autorská póza v současné francouzské literatuře 
Abstrakt: Teorie autorske  po zy zají mavy m zpu sobem propojuje re toriku (intratextovou 
rovinu) se sociologií  (extratextovou rovinou), a pr edstavuje tak snahu o pr ekona ní  
rozporu  mezi imanentne  strukturalisticky mi a tradic ne  kontextovy mi pr í stupy 
k litera rní mu textu. E tos dí la je vz dy dopln ova n a korigova n autorovou sebeprezentací  
na ver ejnosti, takz e vznika  komplexní  pohled na literaturu jakoz to fikci a za roven  
vy razny  spolec ensky  fenome n. Ve S vy carsku je od roku 2007 ste z ejní m pr edstavitelem 
te to kriticke  s koly Je ro me Meizoz, zatí mco ve Francii teprve doru sta  nova  generace 
badatelu  sdruz eny ch kolem c asopisu Sociopoétiques. Souc asna  francouzska  litera rní  
sce na pr itom pr edstavuje idea lní  prostor pro ba da ní  na poli autorske  po zy, protoz e 
tvu rci jako Michel Houellebecq, Čhristine Angotova , Fre de ric Beigbeder, Ame lie 
Nothombova  c i Virginie Despentesova  sva  dí la pojí mají  jako „kombinaci textu a 
performance“. Krome  tradic ní ho psaní  se be z ne  vyjadr ují  i prostr ednictví m hudby, 
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fotografie, filmu, politicke ho happeningu c i „u myslne  vyvolane ho soudní ho sporu“. 
Pr edna s ka rovne z  zhodnotí  teorii autorske  po zy ve vztahu k dals í m kriticky m 
pr í stupu m (Jakobsonu v komunikac ní  model, Boothu v „implied author“, recepc ní  
estetika Kostnicke  s koly), aby vyzdvihla její  pr ednosti i moz ne  slabiny. 
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Příloha č. 6: 
Na vrh tr í  profesorsky ch pr edna s ek: doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D. 
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Příloha č. 7: 
Na vrh tr í  habilitac ní ch pr edna s ek: PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Th.D., Ph.D. 
 

Název přednášky A: Fenomén vzdoropapežství 
Abstrakt:  
Proble m tzv. vzdoropapez ství  je stary  te me r  stejne  dlouho, jako papez ství  samo – s tí m, 
jak naru stal vy znam u r adu r í mske ho biskupa, rostla i jeho prestiz  a za jem o vedení  
r í mske  cí rkve. Za hy se objevily první  spory o obsazení  papez ske ho stolce a legitimitu 
r í mske ho biskupa. Mohlo se jednat o vnitr ní  proble my r í mske  cí rkve, snahu ovla dnout 
rostoucí  cí rkevní  majetky, nastavit jine  sme r ova ní  cí rkve apod. Du lez ity  faktor 
pr edstavovaly rovne z  za sahy sve tske  moci, pr edevs í m cí sar u  a str edove ky ch panovní ku , 
kter í  neva hali prosazovat sve  kandida ty bez ohledu na platne  pra vo a usta lene  zvyklosti. 
Pr edna s ka se soustr eďuje na rozbor hlavní ch pr í c in, proc  vedle legitimní ch papez u  
povstali take  jejich oponenti s na roky Petru v stolec. Nastin uje teologicky , historicky  a 
pra vní  rozme r problematiky a snaz í  se rovne z  o zhodnocení  tohoto fenome nu s 
ohledem na souc asnou praxi. 

 

Název přednášky B: Otonsko-sálská říšská církev 
Abstrakt:  
Historicka  ve da vní ma  otonsko-sa lskou r í s skou cí rkev jako sve bytnou formu u zke ho 
propojení  duchovní  a sve tske  moci. Za kladem se stala institucionalizace dvorske  kaple, 
kra lovska  prerogativa pr i obsazova ní  uvolne ny ch biskupství , intenzivní  vyz adova ní  
vojensky ch a vyz ivovací ch povinností  ze strany duchovenstva (tzv. servitium regis) a 
majetkove  posí lení  cí rkevní ch institucí . Vy znamny m momentem pr i prohlubova ní  
vztahu  cí rkve a panovnicke  moci se uka zala by t rovne z  kontrola r í mske ho papez ství  a 
aktivní  misijní  politika r í s ske ho panovní ka. Navzdory komplikovane mu syste mu vazeb 
mezi cí rkevní mi prela ty, kra lovsky m dvorem a s lechtickou nobilitou se r í s ska  cí rkev 
stala na strojem kra lovske  moci a oporu rega lní ch za jmu . 
Pr edna s ka se vedle za kladní  charakteristiky podoby a fungova ní  r í s ske  cí rkve bude 
zaby vat i souc asny m diskurzem v te to oblasti. Pouka z e na hlavní  diskutovane  
interpretac ní  proble my a rozebere moz ne  pr í stupy k r es ení  problematiky. 

 

Název přednášky C: Papa haereticus – problém papežské omylnosti 
Abstrakt:  
Postavení  papez e se v pru be hu str edove ku, zejme na po prosazení  papez ske ho prima tu 
v du sledku gregoria nsky ch reforem, etablovalo jako nezpochybnitelna  duchovní  
autorita. R í msky  biskup byl respektova n jako hlava cí rkve, posí len teologicky mi, 
pra vní mi i mocensky mi postula ty. Čí rkevní  pra vo souc asne  zapoví dalo papez e lega lne  
soudit. Navzdory te to charakteristice se jiz  od 11. století  formulovala vy jimka z te to 
za sady, a to pro pr í pad odpadnutí  r í mske ho biskupa od ví ry. Teze o hereticke m papez i 
byla zakotvena jiz  v Gracia nove  dekretu a nove  aktua lnosti nabyla v souvislosti s 
papez sky m schizmatem a konciliarismem ve 14. a 15. století .  
Pr edna s ka se zaby va  problematikou moz ností  prohla s ení  papez e za heretika a formami 
jeho pra vní ho postihu. Prezentuje hlavní  teologicke  a pra vní  teorie (R. Bellarmin, F. 
Suarez), rozebí ra  organizac ní  stra nku ve ci a poda va  historicky  pr ehled vyuz ití  tohoto 
specificke ho institutu. 
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Příloha č. 8: 
Na vrh tr í  habilitac ní ch pr edna s ek: PhDr. Milada Sekyrková, CSc. 
 

Název přednášky A: Úřední písemnosti univerzit 18. - 20. století s akcentem na 
univerzity habsburské monarchie 
Osví cenství  pr ineslo krome  jine ho novy  pohled na vzde la ní  a vzde la vací  instituce. 
Zme nila se nejen na pln  vy uky, ale te z  formality, ktere  jsou s ní  spojeny. Zac ala se 
formovat struktura obsahu a forem studií , kterou zna me dodnes. Tyto zme ny 
doprova zela formalizace a byrokratizace administrativní ch postupu  s tí m spojeny ch, a 
za roven  formalizace pí semností , ktere  na univerzity pr icha zely, i te ch, ktere  sama 
vyda vala. V nas em kulturní m prostoru je to proces, ktery  byl zaha jen v 18. století , velke  
zme ny prode lal v pru be hu 19. století  a usta li se ve svy ch podstatny ch znací ch ve 20. 
století . V pru be hu tohoto období  vznikaly na univerzita ch kancela r e jako samostatna  
odde lení , jako administrativní  ja dro univerzity. Nejprve centra lní , pak se 
hierarchizovaly i v ra mci univerzit prostorove , i persona lne  se osamostatnily pro 
jednotlive  souc a sti univerzit.  Jejich nejvlastne js í m smyslem bylo krome  pr ijí ma ní  
dos ly ch dokumentu  a vyr izova ní  be z ne  agendy distribuce nar í zení  od nadr í zeny ch 
sloz ek zodpove dny m univerzitní m orga nu m, evidence a vyr izova ní  univerzitní  
ekonomiky a evidence univerzitní ch u du , a to jak studentu  (tato agenda byla vedena 
velmi pec live  z du vodu  evidence poplatku , ktere  byly se studiem spojeny), tak agendy 
univerzitní ch pedagogu  a dals í ch zame stnancu . Pro tento u c el se pokrac ovalo ve vedení  
stars í ch tradic ní ch u r ední ch knih pro vnitr ní  potr ebu, jimiz  byly v první  r ade  univerzitní  
matriky, jednak postupne  vznikaly nove  evidenc ní  pomu cky jako podací  dení ky, elenchy 
apod. Pro frekventanty a absolventy se vyda vala po celou dobu existence univerzit 
testimonia ru zne ho stupne , ktera  se v 18. století  postupne  zac í nají  unifikovat nejen v 
ra mci jedne  univerzity c i zeme . Navza jem se pr ibliz ují  svou formou i obsahem, ne kde se 
jen vracejí  ke str edove ke mu u zu. Obsahem pr edna s ky je pr edstavení  tohoto vy voje v 
s irs í ch souvislostech a vizua lní  prezentace rozlic ny ch typu  matrik a testimonií  a 
diplomaticky  popis jejich vne js í ch a vnitr ní ch znaku . 

 

Název přednášky B: Ověřovací prostředky novověkých úředních písemností 
Diplomatika jako pomocna  ve da historicka  vznikla (zjednodus ene  r ec eno, rozbor 
smyslu diplomatiky není  pr edme tem pr edna s ky) pu vodne  proto, aby vypracovala 
metody, jak co nejobjektivne ji zjistit pravosti c i nepravost listin, pr enesene  a rozs í r ene  
pak vs ech u r ední ch pí semností  s ne jaky m pra vní m dopadem. Podstatny m znakem 
u r ední  pí semnosti je pra ve  prostr edek, ktery  dosve dc uje a ove r uje zaznamenany  obsah 
dokumentu. Pu vodne  to byla takr ka vy hradne  pec eť, pozde ji se s ka la prostr edku  
rozs í r ila v souvislosti s rozs í r ení m typu  u r ední ch pí semností  a se zjednodus ení m forem 
vyhotovova ní  ne ktery ch u r ední ch dokumentu , ktere  pr ineslo i zjednodus ení  ove r ení . Od 
rane ho novove ku naru stal vy znam podpisu jako ove r ovací ho prostr edku u sta le s irs í ho 
spektra u r ední ch pí semností , pr esto za kladní m typem ove r ení  pro pí semnosti ve ts í  
du lez itosti dlouho zu sta vala v ne ktery ch prostr edí ch sta le pec eť. Obsahem pr edna s ky 
bude pr edstavení  vybrany ch typu  novove ky ch u r ední ch pí semností  ru zny ch 
diplomaticky ch kategorií  (listiny, u r ední  knihy, aktovy  materia l) a vysve tlení  jejich 
ove r ova ní . 

 

Název přednášky C: Správa univerzit v novověku 
Od poloviny 18. do poloviny 19. století  se v nas emu kulturní m prostoru zac alo 
podstatne  me nit postavení  univerzit. Do te  doby byly korporacemi, r í dí cí mi samy sve  
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za lez itosti a vysí lají cí mi do ver ejne ho prostoru vzde lance, kter í  pu sobili na ru zny ch 
pozicí ch, vyz adují cí ch intelektua lní  vy kon. Za Marie Terezie a Josefa II. se v pru be hu 
ne kolika desetiletí  univerzity zme nily ve sta tní  instituce, ktere  vychova valy loaja lní  
duchovní , le kar e, pra vní ky a uc itele. Spolu s prome nou obsahu vy uky, nove ho vymezení  
oboru  a jednotlivy ch pr edme tu  i obme ny profesorske ho sboru pr inesla i zme nu 
struktury univerzity. Mezní ku  bylo ví ce, mezi nejpodstatne js í  patr í  rok 1784, kdy Josef 
II. vyda va  novy  studijní  r a d. Nepominutelna  je ota zka spra vy financí , kterou me l na 
kra tkou dobu vy slovne  v gesci superintendant (po roce 1761). Josef II. podrobil i 
univerzitní  majetek sta tní mu dohledu, resp. zr í dil na boz ensky  a studijní  fond pro 
spra vu dosavadní ch statku  a napr . vy platy pedagogu  jakoz to sta tní ch u r ední ku  byly 
zcela v pravomoci sta tu, ktery  je stratifikoval podle lukrativnosti sí dla univerzity. 
Pr edna s ka bude sledovat vy voj univerzitní ch orga nu  az  do poloviny 20. století , protoz e 
ac koli pr is ly ru zne  zme ny, za klad spra vy univerzity se po osví censke  dobe  jes te  
vy znamne  zme nil je v polovine  19. století  na za klade  tzv. thunovsky ch reforem. 
Nadr í zeny mi orga ny praz ske  univerzity v te to dobe  byly: na nejvys s í  u rovni od roku 
1760 Dvorska  studijní  komise (Studienhofkommission), od roku 1848 ministerstvo 
kultu a vyuc ova ní . Na zemske  u rovni tvor ily mezic la nek v letech 1756 - 1763 
Directorium in publicis et cameralibus, na sledne  az  do konce roku 1849 c eske  
gubernium (Bo hmisches Landesgubernium), resp. jeho odbor in publicis et 
cameralibus, pote  c eske  mí stodrz itelství  (Statthalterei fu r das Ko nigreich Bo hmen). 
Ne ktere  vybrane  konkre tní  dopady reforem a ustanovení , spojena  s vy s e zmí ne ny mi 
orga ny, budou na pr í kladu zejme na de ní  na praz ske  univerzite  obsahem pr edna s ky. 

 


